
 

 

PROGRAM  

konferencji edukacyjnej realizowanej on-line pt.:  

„PEDAGOGIKA HYDRAULICZNA CZY EDUKACJA KOMPETENCYJNA?  

CELE WARTOŚCI I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI  

WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI” 
 

 

10. października 2020 r. (sobota) 
 

1000 – 1010 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji dr Paweł M. Owsianny (Dyrektor 

Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, hydroekolog, praktyk outdoorowej edukacji 

kompetencyjnej) 

1010 – 1110  „Strefa napięć – historia naturalna konfliktu z nastolatkiem” Prof. UŚ dr Marek 

Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski, biolog, neurodydaktyk, memetyk i propagator dydaktyki 

ewolucyjnej) (1110 – 1120 odpowiedzi na pytania) 

1120 – 1135 przerwa kawowa 

1135 – 1235 „(Nie) czekając na COVIDa”, czyli poszukiwania przestrzeni rozwoju w tzw. 

międzyczasie” mgr Marcin Zaród (Tarnowska Akademia Nauki, Nauczyciel Roku 2013, 

prowadzący podkasty EduGadki, członek grupy Superbelfrzy) (1235 – 1245 odpowiedzi na 

pytania)                           

1245 – 1300 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia obrad – mgr Iwona Kukowka 

(kierowniczka dydaktyczna projektu KRUK) 

 

11. października 2020 r. (niedziela) 
 

1000 – 1010 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji mgr Grzegorz Bogacz (Dyrektor 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile) 

1010 – 1045  „Szkiełko, pędzel i smartfon - kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci  

i młodzieży” Prof. UWM dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, ekolog, hydrobiolog i entomolog, koordynator Olsztyńskich Dni Nauki, 

współtwórca i animator olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum, 

profesorskiegadanie.blogspot.com) (1045 – 1055 odpowiedzi na pytania)  

1055 – 1130 „Szkoła na czas zmiany - STEAM czy nie STEAM?” Prof. PAN dr hab. Lech 

Mankiewicz (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, astronom i fizyk, 

popularyzator nauk przyrodniczych) (1130 – 1140 odpowiedzi na pytania) 

1140 – 1155 „przerwa kawowa” 

1155 – 1235 „Młodzież wobec wyzwań współczesnego świata - o potrzebie 

prorozwojowości i proaktywności.” Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska (specjalistka 

w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki młodzieży oraz socjologii edukacji, Dziekan 

Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych 

Polskiej Akademii Nauk). (1235 – 1245 odpowiedzi na pytania)  

1245 – 1300 Podsumowanie i zakończenie konferencji - dr Paweł M. Owsianny (Dyrektor 

Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile). 


